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PPuubblliicciiddaaddee  ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppeellaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  
  
  

 

  ------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLoouussaaddaa::  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  TToorrnnaa  ppúúbblliiccoo,,  nnooss  tteerrmmooss  ee  ppaarraa  eeffeeiittooss  pprreevviissttooss  nnoo  aarrttºº..  5566ºº  ddoo  RReeggiimmee  

JJuurrííddiiccoo  ddaass  AAuuttaarrqquuiiaass  LLooccaaiiss,,  aapprroovvaaddoo  ppeellaa  LLeeii  nnºº..  7755//22001133,,  ddee  1122//0099,,  oo  tteeoorr  

ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppoorr  eessttaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  nnaa  ssuuaa  rreeuunniiããoo  oorrddiinnáárriiaa  

ddee  3311  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001144..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  ------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  2233,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

qquuaallqquueerr  iinntteerreessssaaddoo..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  0077  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001144..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Assunto Deliberação 
tomada 

Resultado da 
votação 

Voto de Louvor ao aluno do Conservatório do 
Vale do Sousa José Afonso Sousa, de 17 anos, 
que representou Portugal no Italy Percussion 
Competition, concurso de percussão muito 
conceituado da responsabilidade da 
Percussive Arts Society – Italy, tendo 
alcançado o 1º. Prémio ex aequo com a 
Finlândia na categoria A de timbales 

Aprovado Unanimidade 

 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
SÉCULORECORD, SA solicita a emissão de 
certidão que ateste a inexistência de 
intenção, por parte do Município, de 
exercer o direito de preferência nas 
transmissões de imóveis a título oneroso 
sobre a fração autónoma G, sita na Rua 
do Barroco, nº. 76, Alto de Vinça, União de 
freguesias de Nespereira e Casais, deste 
concelho, inscrito na respetiva matriz 
predial urbana sob o nº. 1751 e descrito na 
CRP sob o nº. 580/20100107-G.  

Ratificação do despacho 
da Sr.a Vice-Presidente 
que determinou que o 
não exercício do direito 
de preferência. 

Unanimidade 

Aprovação das opções do plano e a 
proposta de orçamento para 2015  

Aprovação e submissão 
ao Órgão Deliberativo Maioria 

Mapa de pessoal para o ano 2015 – 
Orçamentação e gestão das despesas 
com pessoal para 2015. 

Aprovação e submissão 
ao Órgão Deliberativo Maioria 

Abertura de procedimento concursal para 
recrutamento de um dirigente intermédio 
de 2º. Grau – Adenda à proposta de 
designação do júri do procedimento  

Aprovação e submissão 
ao Órgão Deliberativo Unanimidade 

Abertura de procedimento concursal para 
recrutamento de um Dirigente Intermédio 
de 1.º grau para o Departamento de 
Obras Municipais e Ambiente, bem como  
a designação do respetivo júri 

Aprovação e submissão 
ao Órgão Deliberativo Unanimidade 

 
 

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Alteração ao lote nº. 18 do Alvará de 
Loteamento nº. 7/95, em nome de Câmara 
Municipal de Lousada, sito no lugar de 
Pinheiro (Parque Industrial Pinheiro Novo), 
freguesia da União das Freguesias de 
Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga, de que 
é proprietário do referido lote Consultório 
Médico Drª. Sónia Costa, Ldª. – Procº. nº. 
59/RSO/14.  

Deferido Unanimidade 

  



 

 
3. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Construção do Estádio Municipal – Pista de 
Atletismo - informação nº. 
2100/DMOA/2014. 

Ratificação do despacho do 
sr. Presidente que aprovou  o 
prazo de dois dias úteis para 
a apresentação de 
documento comprovativo 
da razão que originou o 
atraso na apresentação da 
garantia bancária 

Unanimidade 

Construção do Estádio Municipal – Pista de 
Atletismo - informação nº. 
2118/DMOA/2014. 

Ratificação do despacho do 
sr. Presidente que que 
aprovou a prorrogação do 
prazo para apresentação da 
garantia bancária, por mais 
cinco dias úteis 

Unanimidade 

Construção do Estádio Municipal – Pista de 
Atletismo - informação nº. 2259/DMOA/2014 

Ratificação do despacho do 
sr. Presidente que aprovou a 
prorrogação do prazo de um 
dia para que o adjudicatário 
demonstre que a falta de 
apresentação da garantia 
bancária dentro dos prazos 
estipulados não lhe é 
imputável, sob pena de 
caducidade da adjudicação 

Unanimidade 

Construção do Estádio Municipal – Pista de 
Atletismo - informação nº. 
2261/DMOA/2014: 

- A caducidade da adjudicação à firma 
Binómio Elevado, Técnicas de 
Engenharia e Construção, Ldª; 
- a adjudicação à firma Restradas – 
Revitalização de Estradas do Norte, Ldª. 
pelo valor de 515.438,79€, acrescidos do 
respetivo IVA; 
- A comunicação imediata ao Instituto 
da Construção e do Imobiliário, IP, 
quanto à caducidade da adjudicação 
à firma Binómio Elevado, Técnicas de 
Engenharia e Construção, Ldª; e- A 
notificação de todos os concorrentes 
que apresentaram proposta da situação 
exposta através da plataforma 
eletrónica. 

 

Aprovado  Unanimidade 

Construção da Variante da Vila de 
Aparecida – 2ª. Fase - Informação nº. 
2105/DMOA/2014. 

Ratificação do despacho do 
sr. Presidente que aprovou os 
elementos abaixo indicados: 

- O projeto de execução 
- A abertura de concurso 

público para a execução da 
empreitada, com o preço 
base de 289.256,65€ 

- O programa de 

Unanimidade 



 

concurso, caderno de 
encargos e programa 
preliminar; 

- O Júri do procedimento 
- A submissão do projeto a 

candidatura 

Construção da Variante da Vila de 
Aparecida – 2ª. Fase - Informação nº. 
2235/DMOA/2014 

Ratificação do despacho do 
sr. Presidente que aprovou os 
esclarecimentos prestados, 
bem como o respetivo envio 
a todos os interessados 

Unanimidade 

Concurso público para e empreitada de 
eficiência energética nas piscinas 
Municipais de Lousada, adjudicada à 
Famaconcret, Ldª. – Informação nº. 
2143/DMOA/2014 

Ratificação do despacho do 
sr. Presidente que aprovou a 
prorrogação do prazo de 
execução da empreitada 
por mais 45 dias, com 
carácter gracioso 

Unanimidade 

Construção da rede de drenagem de 
águas pluviais na Rua Urbanização do 
Covilhô, Travessa do Souto e Rua do 
Barroco – Casais – Informação nº. 
2020/DMOA/2014 - autorização de 
constituição de servidão de aqueduto 
entre este Município e João Moreira 
Camelo e esposa Elvira Nunes Moreira de 
Bessa bem como as respetivas 
contrapartidas 

Aprovado  Unanimidade 

Instalação de infraestruturas para 
drenagem de águas residuais em Figueiras 
– Informação nº. 2203/DMOA/2014 - 
autorização de constituição de servidão de 
aqueduto a celebrar entre este Município e 
Manuel Pinto Machado e esposa maria 
Augusta Pinto Moreira, bem como as 
respetivas contrapartida 

Aprovado  Unanimidade 

Alargamento e beneficiação de E.M. 564-2 
e construção de passeio junto à E.N. 207-2 – 
informação nº. 2147/DMOA/2014 - contrato 
promessa de cedência gratuita a celebrar 
entre o Município de Lousada e João Filipe 
Teles de Sousa Pacheco de Carvalho, bem 
como as respetivas contrapartidas 

Aprovado  Unanimidade 

Trilho do Sousa – Ligação do Parque 
Urbano do Rio Sousa – Cedência gratuita 
de terreno para a implementação do 
percurso pedestre – Herdeiros da Casa 
Grande de Vilela – Informação nº. 
2212/DMOA/2014 - protocolo de 
colaboração a celebrar entre o Município 
de Lousada e Camila de Queirós 
Montenegro Geraldes Malheiro, Maria do 
Céu Montenegro Geraldes Malheiro, Maria 
Camila Montenegro Geraldes Malheiro, 
Maria Elisa Martins Guimarães Geraldes 
Malheiro, Isabel Maria Guimarães Geraldes 
Malheiro e José Duarte Guimarães 
Geraldes Malheiro, bem como as respetivas 
contrapartidas 

Aprovado  Unanimidade 



 

 
Alargamento a Rua Ponte de Pau – Torno – 
Retificação do acordo nº. 11/2014 – 
Informação nº. 2254/DMOA/2014 - 
retificação da cláusula 4ª. do protocolo de 
acordo aprovado na reunião do Órgão 
Executivo realizada no dia 02/06/2014, a 
celebrar entre o Município de Lousada a 
Junta de Freguesia do Torno e Horácio 
Fonseca da Costa, passando a constar a 
cedência de 500m2, em substituição dos 
20m2 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Maria Cidália Queirós Nunes, 
consumidora nº. 16270 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Fernando Augusto Cunha Vieira, 
utente nº. 2230 

Indeferir Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de José Lourenço de Magalhães 
Castro, utente nº. 2434 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Rodrigo Pacheco da Mota, 
consumidor nº. 5193 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de António Mendes Ribeiro, utente 
nº. 2372 

Aprovado  Unanimidade 

Redução da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica em 
nome de Margarida Celeste Moura Sousa 
Pacheco, utente nº. 1204 

Aprovado  Unanimidade 

Aplicação do tarifário de fuga à Escola 
Secundária de Lousada Aprovado  Unanimidade 

Alargamento da Avenida de Paiva, em 
Aveleda - Informação nº. 2200/DMOA/2014 
- minutas do protocolos de colaboração a 
celebrar entre esta Câmara Municipal e 
António Manuel Pereira de Moura  António 
Cândido Neto P. Lousada e outros, 
Joaquim Dias e esposa, José Ferreira Júnior 
e esposa, Eusébio da Costa Teixeira Dias e 
esposa, António de Sousa Silva e esposa, 
Justina Rosa Teixeira e filhos, bem com e 
respetivas contrapartidas, tendo em vista a 
cedência de terreno para requalificar a 
zona envolvente da Igreja de Aveleda 

Aprovado  Unanimidade 

Rotunda E.N. 15 – Informação nº. 
2257/DMOA/2014 - minuta do protocolo a 
celebrar entre esta Câmara Municipal,  EP – 
Estradas de Portugal e Construções Carlos 
Pinho, Ldª., bem como as respetivas 
contrapartidas 

Aprovado  Unanimidade 

 



 

4. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, JUVENTUDE, ATIVIDADES ECONÓMICAS E TURISMO 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Proposta da sra. vereadora do pelouro da 
ação social drª. Cristina Moreira para que 
se mantenham inalteradas as rendas 
apoiadas dos  arrendatários, dos 
empreendimentos de Lustosa abaixo 
indicados, porquanto o valor do salário 
mínimo não se alterou: 
Empreendimento de Lustosa 
- Maximino Augusto Martins Alves - 4,85€. 
- Maria Arminda Dias Silva-4,85€ 

Aprovado  Unanimidade 

Atribuição de um subsídio no valor de 
3.000,00€ à Cooperativa Artestórias, por se 
tratar de um projeto que muito contribui 
para a dinamização e valorização da 
oferta turística e cultural do Concelho 

Aprovado  Unanimidade 

Proposta da sra. vereadora do pelouro do 
turismo para a aprovação da atribuição 
de um subsídio à Quinta Imagem – 
Associação Cultural, no valor de 10.000,00€, 
enquanto dinamizadora da Casa Museu 
de Vilar – Imagem em Movimento, de 
forma a colmatar as despesas inerentes à 
realização da Festa de animação, em 
Lousada 

Aprovado  Unanimidade 

 
 

5. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO  

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Proposta do senhor vereador do pelouro 
da educação, dr. António Augusto dos Reis 
Silva, para que se defina como data de 
entrega das candidaturas referentes ao 
ano letivo 2014/2015 e respetivos 
documentos, o período compreendido 
entre os dias 10 a 28 de novembro de 2014 

Aprovado  Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do pelouro da 
educação, dr. António Augusto dos Reis 
Silva, para que, em conformidade com as 
informações da Divisão da Ação Social se 
isente para efeitos de refeição escolar e se 
atribua escalão A para o subsídio de livros 
e material escolar (1.º ciclo) à aluna Vera 
Nikolic Feratovic (EB 1 de Aveleda), para o 
ano letivo 2014/2015 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do pelouro da 
educação, dr. António Augusto dos Reis 
Silva, para que, em conformidade com as 
informações da Divisão da Ação Social se 
isente para efeitos de transporte escolar a 
aluna Cátia Filipa Santos Sampaio do 10º 
ano da escola EB S de Nogueira, ano letivo 
2014/2015 

Aprovado Unanimidade 



 

Compartição familiar – casos excecionais – 
al a) nº. 1 artº. 20º do Regulamento de 
Ação Social Escolar para a Educação Pré-
escolar e Ensino Básico deste Município – 
ratificação do despacho do sr. Presidente 
que aprovou as seguintes isenções:  
- Isenção do pagamento da componente 
de refeição escolar, bem como de 
atribuição de escalão A para o subsídio de 
livros e material escolar aos alunos Adriana 
Soares Martinez (EB 1 Nogueira), Karen 
Soares Martinez (EB 1 Nogueira), Ana Luísa 
Pereira Pinto (EB 1 Cristelos), Daniela Filipa 
Bragança Ferreira (EB 1 Corgo – Meinedo), 
João pedro Monteiro Teixeira (EB 1 S. 
Miguel), Lara Micaela Sousa Cunha (EB 1 
Campo – Nevogilde) e Sara Daniela Sousa 
Cunha (EB 1 Campo – Nevogilde) para o 
ano letivo de 2014/2015;  
- Isenção em 50% do pagamento da 
componente de refeição escoar, bem 
como a atribuição de escalão B para o 
subsídio de livros e material escolar da 
aluna Eliana Maria Teixeira Mendonça 
Ribeiro (EB 1 Torno) para o ano letivo 
2014/2015;  
- Isenção do pagamento da componente 
refeição escolar dos alunos Gabriel Soares 
Martinez (JI Aveleda), Rodrigo Emanuel 
Bragança Ferreira (JI Corgo – Meinedo) 
para o ano letivo 2014/2015;  
- Isenção total do pagamento do passe 
escolar dos alunos Sara Alexandra Brito 
Silva, Cátia Sofia Moreira Rocha e Sara 
Gabriela Costa Sousa, para o ano letivo 
2014/2015.  
 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do pelouro da 
educação, dr. António Augusto dos Reis 
Silva, para a transferência de verba no 
valor total de 11.420,00€, destinada à 
aquisição de Lenha para Salamandras dos 
Estabelecimentos de Ensino – Jardins-de-
infância e Escolas Básicas do 1º ciclo- deste 
concelho 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador dr. António 
Augusto dos Reis Silva para que se transfira 
para a União das Freguesia de Cristelos, 
Boim e Ordem, destinada a compensar as 
despesas com os transportes escolares 
efetuados pela União de Freguesia referida 
aos alunos da Unidade de Apoio 
Especializado à Multideficência 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do desporto, dr. 
António Augusto dos Reis Silva para a 
atribuição de subsídios a diversas 
Associações do Concelho, nos seguintes 
termos:----- 
– ARD Macieira - 3.500,00€; 

Aprovado Unanimidade 



 

- Aparecida Futebol Clube - 2.000,00€; 
- Futebol Clube de Romariz - 1.500,00€; 
- Caíde de Rei Sport Clube - 1.500,00€; 
- Associação de Solidariedade Social de 
Nevogilde - 1.250,00€; 
- Centro Cultural e Desportivo da Ordem - 
1.000,00€; 
- Juventude Desportiva de Meinedo - 
1.500,00€; 
- GACER –Grupo Associativo de Cultura e 
Estudos Recreativos de Sousela - 750,00€; 
- Juventude Hóquei Clube - 5.000,00€; 
- Clube de Ténis de Mesa de Lousada - 
1.250,00€; 
-LAC – Patinagem Artística - 1.250,00€; 
- Associação Desportiva e Cultural de 
Santa Margarida - 1.000,00€; 
- Associação Desportiva de Lustosa - 
1.000,00€; 
- Associação Desportiva e Recreativa de 
Aveleda - 1.000,00€; 
- Associação ”Os Pinenses” Arte, Cultura e 
Recreio - 1.000,00€ 
- Associação Recreativa de Nogueira - 
1.000,00€; 
- Centro Cultural Recreativo Desportivo 
“Águias de Figueiras” - 1.000,00€; 
- Cristelos Sport Clube - 1.000,00€; 
- Grupo Recreativo Desportivo Cultural de 
Santo Estevão - 1.000,00€; 
- União Cultural e Recreativa de Boim - 
1.000,00€; 
- União Desportiva de Lagoas - 1.000,00€; 
- Associação Recreativa “Os Amigos de S. 
Miguel” - 1.000,00€; 
- AFAL-2.000,00€; 
- Moto Clube de Lousada-1.000,00€; 
- Associação Recreativa e Cultural de Pias-
1.000,00€; 
- Associação de Cultura Musical de 
Lousada-25.000,00€; e 
- Associação Artes Marciais e Desportos de 
Combate do Vale do Sousa -500,00€. 
 
Proposta do sr. vereador do desporto, dr. 
António Augusto dos Reis Silva para a 
atribuição de um subsídio no valor de 
150,00€ à Associação Nacional de 
Desporto para pessoas com Deficiência 
Motora, de modo a contribuir para 
assegurar a participação do jogador 
Carlos Cardoso, residente no concelho de 
Lousada, na seleção nacional de 
basquetebol em cadeira de rodas, no 
próximo Campeonato da Europa, divisão 
C, em 2015 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador do pelouro do 
desporto, dr. António Augusto dos Reis Silva 
para conhecimento, do relatório de 

Tomar conhecimento Unanimidade 



 

execução do orçamento de 2014/3º 
trimestre e análise das contas a setembro 
de 2014/comparativo com setembro de 
2013 
Proposta do sr. vereador do pelouro do 
desporto, dr. António Augusto dos Reis Silva 
para aprovação, do Plano de Atividades e 
Orçamento para o Exercício de 2015, bem 
como o Parecer do Fiscal Único sobre os 
Instrumentos de Gestão Previsional da 
Empresa Municipal “Lousada Séc. XXI” 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador da cultura, dr. 
Manuel António Mota Nunes para a 
atribuição de um subsídio no valor de 
1.000,00€ ao Centro Cultural e Recreativo 
de Covas 

Aprovado Unanimidade 

Proposta do sr. vereador da cultura, dr. 
Manuel António Mota Nunes para a 
atribuição de um subsídio no valor de 
1.000,00€ ao Teatro Experimental 
Magnetense 

Aprovado Unanimidade 

 


